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‘Familiezorg; 

- Wordt gegeven aan een zorgvrager door een of meer 
familieleden, 

- Is zorgverlening die voortvloeit uit de sociale relatie, 

- Is langdurige zorg, 

- Is intensieve zorg, 

- Is niet-georganiseerde zorg, 

- Is niet in het kader van een hulpverlenend beroep’ 



Relationele benadering van zorgsituaties 

- Wat gebeurt er in de ontmoeting tussen zorgvrager, 
familiezorger en beroepskracht? 

- Wat speelt er zich af in zorgrelaties? 

- Welke vraag heeft de familie eigenlijk? 

Families vragen om gezinsondersteuning bij het verwerken 
van ziekte en bij verstoorde communicatie binnen een 
familie 
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Open communicatie leidt tot minder stress 
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Waarom werken met familie?
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  ‘Gapend	gat’	tussen	ziekenhuis	en	thuis	

	
Er	is	veel	te	weinig	zorg	geregeld	voor	zieke,	kwetsbare	ouderen	die	5jdelijk	even	
niet	thuis	kunnen	wonen,	maar	die	medisch	gezien	ook	niet	in	het	ziekenhuis	
horen.	Deze	noodopvang	is	slecht	georganiseerd,	zeggen	diverse	artsen	vanavond	
in	Nieuwsuur.	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	NOS.nl	25	november	2015 	 	 	 		



Waarom werken met familie?
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In	Brabant	zijn	5enduizenden	mantelzorgers	overbelast,	laten	zorgorganisa5e	
ZuidZorg	en	de	GGzE	weten	aan	Omroep	Brabant.	Het	komt	onder	meer	door	
de	bezuinigingen	in	de	zorg.	Door	de	hoge	werkdruk	krijgen	
mantelzorgers	psychische	klachten,	zoals	oververmoeidheid,	lusteloosheid	en	
depressiviteit.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ANP,	08-11-2015	



Waarom werken met familie?
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Groei	langdurend	ziekteverzuim	na	starten	met	mantelzorg	
Starten	met	informele	hulp	vergrooFe	het	risico	op	langdurend	verzuim.	In	jaar	T
+3	was	18%	van	de	werkenden	die	met	mantelzorg	waren	begonnen	minimaal	
twee	weken	ziek,	tegen	12%	van	de	niet-helpenden	

	 	 	 	 	 		
	 	 	 	 	 	 	Uit;	Josten	&	De	Boer.	‘Concurren;e	tussen	mantelzorg	en	

	 	 	 	 	 	 	 	 	betaald	werk’,	SCP,	Den	Haag,	2015	



Familie relaties 

12-04-16 IWP Familiezorg, inleiding Family Nursing 8 

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, 2016 



 
Familie beïnvloedt het proces en de uitkomsten van zorg 
Ziekte en gezondheid zijn van invloed op alle familieleden 
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Netwerk van bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, 
onderwijs- en kennisinstellingen 

 

Oplossingen voor fundamentele vraagstukken in zorg en 
welzijn 



 
Het ontwikkelen, toepassen en testen van het 
‘familiegesprek’ als verpleegkundige interventie; 
 
• ter versterking van de kracht van het familiesysteem, 

• om te komen tot optimale inzet van formele en informele zorg 

• ter preventie van overbelasting van familie 
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Geaccrediteerde zesdaagse training ‘het 
Familiegesprek’ 
 
18 verpleegkundigen 

-  4 Zonnehuisgroep Noord 
-  4 TSN-Thuiszorg 
-  2 Icare 
-  5 UMCG 
-  3 Martini Ziekenhuis 

 
Evaluatie; rapportcijfer gemiddeld 8.3 
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www.familiezorggroningen.nl 


